Leikskólinn Birkilundur, sími 4538215, Reyniland 5718215, birkilundur@skagafjordur.is

Skólaárið 2020-2021

Mars 2021 Matseðill og ýmsir viðburðir. Regla mánaðarins: Að ganga frá eftir sig
Mánudagur

Vika 30
1

Þriðjudagur

Stafur vikunnar: Á
2 Spiladagur
Plokkfiskur, rúgbrauð,
smjör, gufusoðið brokkolí
og gulrætur

Stafur vikunnar: Þ
9

Tónlist Rey og Kv

Grænmetisbuff,
sætkartöflumús, salatbar.
Sveppasúpa

Vika 32
15 Bókavika

Karrýfiskur í formi,
kartöflur, salatbar

Stafur vikunnar: R
16 Gulur dagur

Íslensk kjötsúpa, heimabakað
brauð

Tónlist Kö
Soðinn fiskur, kartöflur,
rúgbrauð, smjör,
gúrka/tómatar

Vika 33
Stafur vikunnar: Ð
22 Mislitir sokkar dagur 23
Soðið slátur, kartöflustappa,
rófur

Vika 34

Tákn: Hjálpa
3

Tónlist Kö

Hakk og spaghettí, ferskt
salat

Vika 31
8

Miðvikudagur

Tónlist Rey og Kv
Soðin bleikja, kartöflur,
rúgbrauð, smjör, kaldar
sósur, salatbar

Stafur vikunnar: Æ

9:15-10:35 5. og 6.
bekkur í heimsókn
Stroganoff, kartöflustappa, hrísgrjón,
maísbaunir, salat

Tákn: Þvo sér
10

BBQ kjúklingaréttur,
hrísgrjón, rúsínusalat

Tákn: Gulur
17
Tortillur með hakki og
grænmeti, kaldar sósur

Tákn: Borða
24
Kjúklinganaggar,
hrísgrjón, ferskt salat,
súrsæt sósa/tómatsósa

Fimmtudagur

Föstudagur

4

5

9:15-11:30 vikulegt samstarf
skólahóps og 1.b. hefst eftir hlé.
Árgangur 2018 í íþrh.
Fiskibollur, kartöflur, karrýsósa,
salatbar

11

Árg. 2016 og 2017 í íþrh.
11:30 Skólahópur borðar í Vhlsk.
12:00-12:40 Skólah. heims. 5.og6.b.
Steiktur fiskur í raspi, kartöflur,
kaldar sósur, gulrótarsalat

Skyr, brauð og
ávextir

12

Pylsupasta, ristað
brauð, ávextir

18

19

Mexíkófiskur, hrísgrjón, salatbar

Makkarónugrautur,
slátur, brauð,
ávextir

25

26

Árgangur 2018 í íþrh.

Árg. 2016 og 2017 í íþrh.
Steiktur fiskur í fjölkornaraspi,
kartöflur, kaldar sósur, salatbar

Kjúklingapasta,
heimabakað brauð,
smjör. Blómkál og
brokkolísúpa

Tákn: Klæða sig

29

30

31

Fiskibollur, kartöflur, brún
sósa, grænmeti

Pylsur í brauði

Skyr, heitt brauð,
ávextir

1 apríl Skírdagur
Lokað

2 apríl Föstud.
langi
Lokað
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Skólaárið 2020-2021
Útifatnaður
Gaman saman
Ítrekum að útiföt séu skoðuð daglega þegar börnin eru sótt,

5. og 6. bekkur í heimsókn í Birkilund miðvikudag 3.
ath. hvort taka þarf þau með heim til að þvo eða þurrka.
mars kl 9:15-10:35.



Fimmtudag 4. mars hefst aftur vikulegt samstarf
skólahóps og 1. bekkjar.



Fimmtudag 11. mars er skólahópur í hádegismat í Vhlsk.
og heimsækir síðan 5. og 6. bekk kl 12:00-12:40.

Spiladagur
Spiladagur verður 2. mars. Þá mega börnin koma með spil að
heiman.
Gulur dagur
Þennan dag ætlum við að hafa gula litinn áberandi. Það væri
gaman ef börnin kæmu í gulum fötum, eða með eitthvað gult
á fötunum eða í hárinu.
Downs dagurinn – mislitir sokkar
Fögnum fjölbreytninni og komum
mánudaginn 22. mars.

í

mislitum

sokkum

Veikindi og frí
Mikilvægt er að láta vita ef börn mæta ekki í leikskólann.
Gott er að senda skilaboð beint á netföng deilda.
Könglaland = konglaland@skolar.skagafjordur.is
Kvistaland = kvistaland@skolar.skagafjordur.is
Reyniland = reyniland@skolar.skagafjordur.is

Virðið vistunartíma
Vinsamlegast ekki koma með barn áður en vistunartími þess
hefst og verið búin að sækja það þegar vistunartímanum
lýkur. Mönnun leikskólans miðast við þau börn sem eiga að
vera á hverjum tíma. Hafið samband við leikskólastjóra eða
deildarstjóra ef sérstakar aðstæður koma upp. Látið vita á
deildina ef þið sjáið fram á að verða of sein að sækja barnið.
Teknir verða í notkun nýir sektarmiðar sem hægt er að láta
kvitta á bæði ef komið er of snemma með barn eða ef það er
sótt of seint. Við vonumst til að þurfa ekki að nota þessa
miða.
Matráður
Eva Dögg Sigurðardóttir hefur verið ráðin í stöðu matráðar
við Birkilund til 2. júlí, í veikindaforföllum Elísabetar.
Nemi
Sigurbjörg Eva Egilsdóttir verður í verknámi á Könglalandi
vikuna 1.-5. mars.
Ný reglugerð um skólastarf gildir frá 24. feb – 30. apríl
Foreldrar, aðstandendur og aðrir skulu sýna aðgát þegar þeir
koma inn í skólabyggingu og gæta að sóttvörnum. Þeir skulu
gæta að minnst 1 metra nálægðartakmörkun jafnt milli sín og
gagnvart starfsfólki.

